“Ma tänan,” ütleb kuninganna valjult
ja tõmbab mustast kindast ära valge käe.
Ta küsivalt siis Quido otsa vaatab.
“Kas ainult tervisi tood mulle?” küsib siis.
“Jah, tervisi, no ikka!” lausub Quido.
“Noh, tulin vaatama, mis elu elate...
Ja tulin veidi lahutama oma meelt.”
Taas kuninganna sinisilmist
siis mõõdab rauda tema uuriv pilk.
“Ja tulin teatama, Augustust nähtud
on hõbedasse linna viival teel.
See tee on üsna ohtlik!” teatab Quido
ja iseteadva pilgu viskab rahvale.
Ta naeratab ja ütleb: “Jätkake!”
ja tants ja trall ja pillerkaar saab hoo.
“Miks mulle sa ei tutvusta veel oma kaaslast?”
siis küsib kuninganna, kerge muie suul.
“On aega sellega!” nii järsult viskab Quido
ja mõõdab kaunitare tema ahne pilk.
See lõpuks pidama jääb siiski kuningannal.
On pruunid silmad kõrgis näos kui söed.
Sel hetkel liugleb lossi uksest sisse
üks lõbus seltskond uus,
mis palju kirevam on ballisaali rahvast.
Kuid kuningannat paelub ainult üks,
kes kergelt saali tantsiskleb
õrnrohelises siidist kleidis
ja kelle valgeis kiharais on roos.
Ei vaibu naer vist eales nendel huultel.
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Vaid hetkeks peatub kuningannal pilk
neist silmist,
siis kergelt noogutab. Ja ongi kõik.
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Siis ütleb Quido: “Jaa...”
ja venitab veel pikemalt: “Ja-jaa.
Ei tea, mis laevast saanud.
No pahasti siis, pahasti on siis!
Ma mõistan, jäid te söögivarud laeva?
Ja mis siis nüüd, kui tohib küsida,
mis nüüd? Kas sööme liiva?”
Ja kitse moodi naerda mökitab ta seal,
kus pole nalja.
Kaupmeeste ülem vahib kinganinasid.
Kuid Alexandra vaikselt ütleb: “Kuidas?
Mismoodi nähti laeva päevi tagasi?
Ja pole tulnud? Pole sadamasse jõudnud?
See kuidagi ei saa ju olla võimalik!
Kes oli see, kes nägi? Kus ta nägi?
Siis pidi lähedal ju olema see laev,
kui seda nähti...
Ei ole meie vetes karisid, oo ülem.
Te seda väga hästi teate isegi.
Ei ole ammu meie vetes nähtud mereröövleid!
Ja kui on nii, siis kus on nende laev?
Ka nemad tulema ju pidid laevaga.”
Ja kuninganna hetkeks vaikib.
On tema sinisilmis mõtlik pilk.
Ta halba aimab, siiski sunnib
veel rahulikuks end.
Kuid päike kõrvetab, kuis jaksab.
Nii ütleb kuninganna:
“Noh, rääkige siis täpselt.
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Mis oli selles laevas? Mis alles jäi?
Kui kaua kulub aega uueks käiguks?”
Ja vaatab otsa ülemale kurjalt,
kes aralt muljub kaabut oma käes.
Siis äkki tigestub ja ütleb:
“Noh, rääkige, ma nõuan, miks te vaikite!”
Ja kostab kibe noot ses muidu helisevas hääles,
mis hoopis pehmemalt on kõrvu varem paitand.
Sest kuninganna hinges kuri kahtlus keeb.
Miks istub siin see Quido, vahib ahnelt trooni?
Mis saatus põrgulik ta siia lennutas
sel ajal, kui on kuningas nii kaugel hõbelinnas
ja kuldset linna ähvardamas nälg?
Kes võttis selle laeva?
Kaupmeeste ülem rebib oma silmad
nüüd lahti oma keerdus kinganinadelt.
Ja silmad on tal rumalad, kuid ausad, kui ta ütleb:
“Seal olid meie selle talve varud.
Kui oleks tulnud, oleks saanud külvata ehk veel.
Ei ole uueks käiguks meil vist küllalt raha.
Ja küllalt meremehi meil ei ole ka.
Ei ole ammu ükski laev ju uppund...
Ei ole osanud me arvestada sellega.
Ja uueks käiguks ilmselt kuluks kuid,
sest tuultehooaeg möödas on ju juba.
Ja kuude möödudes ei saa me külvata.
Vaid ainult söögiks kuluks vili...
Nii vaja oleks palju, palju vilja.
Kuid nõnda suuri laevu pole meil.”
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Ei liigu ükski lihas kitsas näos.
Kuid silmis, raudseis, kiirgab juba tuli
ja mängib lihas valges kindlas käel.
Ta ühe kiire sammu teeb
ja Belle’i pihast haarab
ja hetke pärast Belle’i huuli põletab ta suu.
Kuid ainult viivuks.
Siis kuninganna pöördub
ja kõlab ainus lause tema suult:
“Ma olen rohkem mees kui keegi eales.”
Kuid kärmelt lahkub kambrist segaduses Belle,
kel huuled põletavast suudlusest on hellad.
Oo Belle,
ei tunne hirmu kuningannad,
kel kaotada ei ole midagi ja võita võivad kõik!
Kuid veidi hiljem maandub kambris Quido,
kel siidimantel lebamas on käel.
Ta heidab mantli kuningannale ja sõnab:
“Noh, lähme nüüd! Ma tahan linna näha!
Ja kohtuda ma tahan linnarahvaga!
Las teavad kõik, et mina olen tulnud
ja korda saab nüüd kõik.”
Ei kosta kippu ega kõppu Alexandra,
vaid mantli ümber heidab järsul heitel
ja läheb kaasa. Ei iial teada või,
mis Quidol muidu plaanis!
Peab kuninganna silma hoidma printsil,
kes kuningast on noorem kümmet kaks.
Ja valge tõld hetk hiljem linna tuiskab
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ja tõlla küljes helkimas on vapp,
kus madu kotkast salvamas.
Ja kotkas omakorda nokib madu.
“Jah, võitlemise nimel elan!” teatab Quido
ja kerkib vägev rind ta kuldse kuue all.
“Ei ole mulle elus miski kergelt tulnud!” lisab.
“Augustus on mu elu mürgitand!”
Siis kärmelt lause naljaks kuulutab
ja kitse moodi naerda mökitab.
Ei ole naerutuju Alexandral,
kes üsna vaikselt tõllanurgas istub.
Ja veereb, üha veereb raskeid mõtteid
ta süsijuukselises kaunis peas.
On väljakule tulnud inimesi sadu
ja lahke naeratus on nende nägudel.
Ei ole ammu kuningat ju näinud rahvas.
Ja prints on etem kuningast, nii näib.
Sest sadu pilke imetleb ta kuldset turvist
ja sadu sulneid pilke juukseid säravaid
ja tema pruunid läbistavad silmad
nii mõne õrna südame ehk täna võidavad.
Prints peatub rahva keskel, väljub tõllast
ja tirib kuninganna kaasa endaga.
Nii kuninganna tema kõrval seisab
ja särab päikselõõsas tema süsijuus.
“Oo rahvas,” teatab Quido kõuehäälel,
“ma olen tulnud tervitama sind!
Augustus on ju kaugel.
On nähtud teda hõbelinna teel.
Ja kindlat kätt sa vajad, rahvas, raskel ajal!
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Ja ärkab kuldsel hommikul
taas kuninganna oma kuldses kambris
ja sinisilmad lahti naeratades lööb.
Ta kärmelt kammib juuksed
ja mustaks palmikuks need seab.
Ja ruttab randa kaunis kuninganna,
üll valgest atlassiidist kleit,
mis veidi liiga paljastav ehk näib.
Nii ruttab randa kuninganna paljajalu.
Ja ujub lahes. Ennastunustavalt.
Taas lahes ujub tundi kaks.
Ja paitab rannaliivgi hellalt
ta valget keha elevandiluust.
Siis kleidi selga tõmbab. Kuid istuma jääb rannaliivale.
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On selleks põhjust.
Sest valges riietuses ilmub Belle,
kel kaenlas kuldne lauto.
Ei lausu sõnagi need kaks.
On sõnu pilgus juba liiga palju,
õhk mõtetest on juba liiga paks.
Nii kuldsel lautol heliseda laseb
me kaunis Belle,
kes istub rannaliival,
üll valge õhuline rüü.
Ja sinisilmset kuningannat vaatab.
Too vaatab merd
nii rohelist ja soolast.
Nii kaugele kui ulatuvad silmad,
ei paista ühtki purje sellel veel
Ja ükski laev ei läbi soolast vett.
Kuid kuninganna kõrvu paitamas on helid,
mis Belle’i käte vahelt voogavad kui siid.
On Alexandra hinges rahu.
Üks mõte küps. Ei ole kahtlust
me raudse kuninganna hinges,
kes sinisilmad lahelt rebib
ja vaatab üha Belle’i kaunist suud.
On maailm nende silme taga üks.
Taas sellel õhtul trall käib meie kuldses linnas.
Taas mängib linnas pill ja laulab suu.
Taas sadu jalgu tantsib lossipõrandail.
On kuningannal seljas kleit, mis taevasinine
ja voogab valendavail õlul süsijuus.
On sädemeid ta pilgus palju.
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ja seegi vanker oli tühi, laokil metsa all.
Ei pruugi kuldsel linnal olla enam kuningat.”
Kuid kuninganna üha rangelt vaikib.
Ja nagu marmorist on tehtud tema kael.
Ja rodu mehi vahib kinganinasid.
Siis ütleb Quido, kellel taas
on seljas kullast turvis: “Ah siis nii.
No pahasti siis, pahasti on siis!”
Kuid miskipärast hõõrub oma kindas käsi.
Ja üsna vaikselt istub Alexandra
ja nukker pilk on silmis sinistes.
Nii lausub kuninganna siis:
“Kui halvad lood on kuldses linnas
tegelikult? Ma tahan teada kõike täpselt nüüd.
See, mida rääkis võõras mees, võib olla vale,
kuid ometi võib selles olla tera tõtt.
Ja targem oleks meil ju valmistuda,
et olla ette valmistunud halvimaks.”
Ja kuninganna vaikib. Tõstab silmad
ja ütleb oma selgel häälel siis:
”Kuid alla anda me ei tohi!
Ei tohi anda alla kuldne linn!
Veel ükskord üritama peame!
Ja peame lähetama teele vankrid kullaga...
Et osta vilja hõbedasest linnast.”
Nüüd Quido tõstab takistavalt käe
ja üsna pilkavalt siis hüüab:
“Teele veel? Oo, kuninganna!
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Liiga lahke
te olete ju oma helduses!
Niipalju kui tean mina,
ei ole enam kulda varakambrites!
Kust seda saada soovite te siis?
Ei anta hõbedasest linnast laenu...
Vaid üsna isekas ja kõrk on hõbedane linn.”
Ja vaikib. Muigab iseteadvalt
ja istub üsna laisalt kuldsel troonil
see kuldses ürbis pruunisilmne kõuts.
Kuid kuninganna ütleb: “Quido,
ei nõnda lootusetu linn, kui sina arvad.
On tornitipud meil ja lipud kullast.
Nüüd maha tuleb võtta kuld ja vilja osta.
Küll jõuab tornitippe hiljem ehtida,
kui kõhud täis ja laulab jälle rahvas.”
Ja järsult lakkab nurrumine troonil.
Kaob lakkamatu muie Quido suult,
kes üha oma kuldses kuues troonib.
Ja kiiremini tõuseb võimas rind. Ta hüüab:
“Kuidas? Kuninganna!
On liiga, liiga helde teie hing!
Oh, milleks osta vilja hõbelinnast,
kui neil on niigi küllust üleliia
ja meile kuuluda võiks hoopis nende hõbe?
On liiga õrn vist teie väike käsi!
Ja liiga hell on süda rinna sees!
On liiga vähe mõistust naiste peades!
Kas aru pole saanud te siis veel,
et minna tuleb sõtta? Nende hõbekoormad
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Ta polnud ühtki nõnda jumalik!
Ei saa sust aru... Sa pole tõelist meest vist näinud,
Alexandra! Kuid nii või naa,
sa minu omaks saad.”
Ja haarab kinni haprast valgest randmest
siis printsi käsi suur ja julm
ja Alexandra enda vastu tõmbab.
Ja pruunis silmis hõõgub palju tuld.
On Alexandra üsna vaikselt tema vastas
ja sinisilmis raudsed sädemed,
kui vaikselt küsib: “Quido!
Kas sina siis ei karda minu needust?”
Ja naerab, naerab kaua Alexandra
ja naerust vappub tema keha õrn.
Ja väga julm on tema raudne pilk.
Ei suuda silmi rebida talt prints,
vaid üsna palju imestust on silmis,
kui ütleb: “Lollus on see, Alexandra!”
Ja valget rannet julmalt pigistab.
“Sa pole mees! Ma mehi küllalt näinud!
Ja sulle öelda võin, sul kleidi all on keha,
mis ainult naisele võib kuuluda!
Sind paljalt nägin lahesoppi viival teel...
Sa oled väga palju naine,
Alexandra,
ja sa ei ole üldse mitte mees.”
Ja tugevamalt kuningannat tõmbab
siis oma rinna vastu prints,
kuid äkki võpatab ja vaikib.
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Ja tema kaelale kui välgulöögi mõjul
siis ilmub väike veretriip.
Ja Alexandra seisab
kolm sammu temast eemal, nuga käes
ja rahulikult ütleb: “Quido,
mu saatus pole enam minu käes.
Ja sinu käes see pole ammugi!
See oli otsustatud juba enne,
kui siia tulin Kaljumägedest.
Ei sinu naiseks saa ma eales!
Ja tean, ka teda endale ei saa!
Kuid siiski armastan ma teda, Quido,
ja ainult teda armastan.
Sul pole mõtet vägisi mind võtta,
sa tead, see sulle rõõmu eal ei tee.
Jah, olen Koletis,
kuid suren Kuningannana...
Sa julgelt kurje keeli usu, Quido.
Ma olen tõesti mees
ja palju rohkem mees kui sina eales.”
On Quido tige, vahib kuningannat
ja pruunid silmad põlevad ta peas, kui ütleb:
“Ise tead! Sind oleks võinud päästa,
kui oleks tahtnud!
Sure siis! Ma sust ei hooligi!
On ilmas teisi kuningannasid...”
Ja lahkub kuldsest kambrist. Jääb üksi Alexandra,
kes laua taha istub,
võtab paberi,
ja uue kirja kirjutab.
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Ja näevad pruunid silmad mõndagi,
mis pole nendele ju mõeldud.
Kuid kambris istub hilisõhtul Alexandra
Ja tema sule all saab kaetud valge leht.
Ei teele lähe see. Ei lähe sedelitki!
Vaid teele läheb raske roosikrants,
mis kannab endas sadu värvilisi pärleid,
kuid hinnaline on vaid üks – must ja suur.
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7. kiri Belle’ile
Ei ole Jumal olla kerge.
Ma ekslen kõrbes keset üksindust.
Su nimi jätkuvalt mu huulil...
Ma olen üksinda.
Ei ole kerge olla kuninganna
kesk täitumata unistuste merd...
Vaid oma kullast sandaleti ninaga
maas soovitolmus kärsituna songin.
Ei ole anda teile taevamannat!
Ei ole anda musta leibagi...
See pole minu süü.
Ma annaks teile kõik,
kui oleks anda midagi!
Ei paljas leib te nälga kustuta,
vaid üha vere järgi janunevad
te ahned kõrid!
Ja veinist julgust kogunud,
ma näen teid salamisi ringi nuuskimas
ja teie põletavad silmad
mu valget ihu läbi riide kompavad...
Jah, olen elus.
Olen elus veel!
Ja olen uhke selle üle.
Veel unistada võite vaid mu verest!
Mul pole kahju...
Vaid kaasa tunnen.
Teie lastele.
Te olete nad unustanud.
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Nad nuttes minu poole pöörduvad,
sest teie olete nad jätnud
ja nende nutt ei kosta teieni...
Ma kuulen nende karjeid.
Ja ma ei saa neid aidata!
Kõik määratud on juhtuma.
Te peate surema.
Ja teie kõdunevad kehad
veel kaua võõraid põlde mürgitavad...
Ei ole mulle antud seda muuta!
Ma lasen sellel sündida.
Sest teie jätate ju lapsed...
Ja võõra mehe vere voolates
te oma laste elud hävitate.
Nad jäävadki teid ootama.
Te kunagi ei tule tagasi!
Ja lastel, neil on nälg...
Ja neil ei ole lootust,
sest lootus sureb võõral põllul
ja väetab seda teie lihaga...
Laps võõrast verd ei vaja.
Ta vajab armastust!
Ma imestan...
Ma oma lapsi jätta kunagi ei suudaks,
kui mul neid oleks!
Kuid lapsi tahaksin vaid Sinuga,
mu Kaunitar,
ja seda õnne pole mulle määratud...
Nii sureb minuga see veri
mis sadu aastaid voolanud on enne mind.
Ja siiski armastan ma teie lapsi rohkem
kui teie eales seda suutnud olete!
On väiksed mured liivana te silmis
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ja kokku surutud on teie väsind laud.
Nii suured tunded teile märkamatuks jäävad!
Te pimedas ei tunne ära armastust.
Miks te ei ela?
Ma teie silmi avada ei suuda.
Ja valan teie laste pärast
nüüd oma viimsed pisarad...
Ja jagan ära oma viimsed puudutused,
et silitada nende kuldseid päid.
Miks, Inimene, raiskad oma elu,
et lüüa kividega surnuks mind
ja sured ise teise mehe väljal...?
Ja mürgitad ta vilja.
Su oma naine mures liiga noorelt kustub
ja lootust tal ei ole laste jaoks...
Sest tema teab, et sured sellel väljal,
ja sured asjatult!
Ei ole sõda eales küllust toonud,
ei peitu rahu peata laipades!
Vaid tummalt kättemaksu hüüab
must veri külma keha sees...
Seesama veri nende lastes
ju ihkab kättemaksu elades!
On peagi lapsed juba sellel väljal,
mõõk paljastatult üha hapras käes...
Kas mitte kunagi ei lõpe
see kättemaksu valus nõiaring?
Ja veereb ikka edasi see rauast vanker
sel lõppematul hukatuse teel?
Ja need, kes tulevad, ei pääse?
Nii pole neil ju mõtet tullagi...
Ma olen rõõmus, et mul lapsi pole.
Nad peaksid kannatama minu eest.
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Ei välju kuninganna enam kambrist.
Tal kambrist väljuda ei lastagi.
Vaid vaikselt kirja kirjutab ja ootab...
Ei suuda loovutada ainsat piiska ahne taevas.
Ja valge hobuse saab see,
kes kuninganna jaoks vaid oli needus...
On põhjatud need rohelised silmad.
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8. kiri Belle’ile
On elu liiga imelik
siin,
kinnipigistatud laugudega maal...
Jah,
olen üks teist,
liigun teie vahel,
te näete mind ja mina räägin teiega...
Ja ometi mind siin ei ole.
Seal maal,
kus mina elan,
ma elan ihuüksinda.
Ei ole veel ühtainust silma
ma selles linnas näinud avatult...
Vaid Sina üksi,
Belle,
mind piilud.
On Sinu silmad põhjatud kui meri
ja sama rohelised...
Kuid Sina ka, ei taha mind vist näha.
See ongi kõige hullem.
Sind sundida ei saa.
Ja ometi ma vajan kaitset...
Ma vajan kaitset inimeste eest.
Nad tapavad mind,
Belle!
Ja ometi neid armastan...
Sest nad on olnud ausad!
Ja palju kuldset tööd on näinud kuldne linn.
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Ma nõnda väga siia igatsesin kord...
Nüüd tahan ainult ära.
Võib-olla olen tõesti koletiseks loodud.
Kui annan teile kõik,
sest pole eales küllalt...
Ei ole kasu õnnest, pillavast,
kui oma väriseva käega
te seda vastu võttagi ei julge!
Te pole seda õnne ära teeninud...
Miks elate? Kas selleks,
et üha lakkamatult kulutada end?
Ja söövitada teisi oma teel?
Ja kulutada, kulutada lõpmatult...
Et tuleks lõpp ja surm.
Ma tunnen teie pisikesi soove...
Mul pole südant, et teile öelda,
et sealpool surma pole enam midagi
ja ainsad paradiisid on siinsamas, maal,
kuid teie käte haardeulatusest väljas!
Sest surm on tühjus,
on unenägudeta une maa.
Ja iga valu,
kannatus
ja piin
on tuhat korda etemad eimillestki!
Kui sul on hingetõmbeid alles,
ja suudad ikka näha päikest tõusmas, loojumas –
siis miks sa sellest loobud?
Kuidas suudad?
Ma sinu asemel ei suudaks looduda...
Nii palju elu!
Ei suudaks seda eales raisata!
Ei suuda sind ma päästa, inimene.
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Sa pääsemist ei tahagi mu käest,
vaid oled oma väikse kurva elu küljes kinni...
Ja harjumuse jõud on kõigest tugevam.
Sa iseenda inetusega ju oled harjund
ja sinu jaoks su inetus on ilu.
Ja minu valgus pimestaks su silmad,
sest pole iial raatsind kasutada neid.
Jah,
olen Päike,
ja põletan sind surnuks kiirtega,
mis olid mõeldud soojendama.
Miks elad,
inimene?
Sa pole elu väärt,
kui nõnda hooletult sa teda pillad...
Kõik hea,
mis eales sulle osaks saab,
ei jäta ühtki jälge...
Vaid kannatades tunned vajadust
veel viimast korda haiget teha...
Ja oma viimse puudutusega
sa ihkad elu hävitada...
Miks taluda on teise õnn sul nõnda raske,
et pigem talud enda õnnetust?
Ma siia eksinud vist olen...
Ei ole maailm see, mis vajaks mind.
Siin pole päästa midagi.
Sest iga jälg, mis sinusse on jäetud, inimene,
on üha porine.
Ja mida rohkem oled elanud siin ilmas,
on üha rohkem pori sinu hinges,
inimene.
Su hingel sõtkutud

101

83

kel sinisilmis hiilgas üha raud...
Läks avastama teisi linnu, teisi väljakuid ja losse,
sest sisimas ta pelgas kuningannat –
nii rääkis kuri keel.
Nii Alexandra üksi troonil istub.
Ta kael on jäik ja nahk kui marmorist.
Ei ole selles kuldses linnas eales
veel nähtud kuningannat naermas vist.
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On kuningannal needus, nii ta räägib.
Ta koletisena on sündind Kaljumägedes!
Ja raske needus lasub valgel nahal,
ja raske needus mustjail kiharail.
Nii räägib kuldne linn ja üha rohkem seda usub.
Ei ole kuningannaks loodud elades see tüdruk!
Vaid üha petnud on ta meid...
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On siiski kuldse linna kuningaks Augustus!
Ja siiski olen mina kuningannaks veel.
Ma armastan sind, rahvas! Hülga Jumal!
Ta sind ei vaja, ihkab ainult sinu verd!
Ja sellest verest küllastuda eal ei suuda Jumal,
kes oma poja risti lüüa lasi... Vaid ihkab üha veel.
Sa vajad leiba! Vajad rahulikku meelt!
Sa vajad kodu, rahvas! Vajad ligimest!
Ja vajad raudset kuningannat,
mitte kuldset printsi...
Ta kilbil säramas on surm.
Oo, rahvas! Põllule sa tule
ja korja üles vili külvatud!
Sest ühtki piiska pole sadanud sest päevast,
kui kuldne vili põllule sai külvatud.
Sa vili üles võta taas ja jahuks tee!
Ka pisku tera leevendaks te nälga.
Ma sinuga ju põllule nüüd tulen
ja sina tulla võid koos minuga,
kui sa mind armastad veel, rahvas...
Kui oma kuningannat armastad.”
Ja sirgel seljal kirikust siis lahkub Alexandra.
Ei järgne talle mitte ainsat meest.
Kuid siiski põllule ta läheb, võtab sõela,
mis peidus olnud on ta kuldse kleidi sees,
ja sõelub kuldseid teri tuhkjast mullast.
Ja sõelub vilja tunni, sõelub kaks.
Ja higipiisad pärlendavad valgel laubal.
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Põhjatud on Belle’i rohelised silmad
mis üha täis on kuldseid sädemeid.
Ja liiga janune on tema meelas suu.
Peab hommikuni silmi peitma Kuu.
Nii alles hahetuses lahkub tõld ja ratsut kuus.
Ja kambrisse jääb üksi kuninganna.
Ja tema valgeil õlul voogab mustjas juus.
Ta silmad sädelevad... pisaraist.
Ei ole eales nõnda nutnud kuninganna,
kes oma lühikese karmi elu jooksul
on jõudnud süles hoida isa purustatud pead.
Sest iseenda pärast nutab kuninganna,
kes oma pisaraid on hoidnud teistele.
Ei tohiks südant olla kuningannal,
kes kuldset linna valitsema peab.
Sest mitte kellelgi ei ole südant
me raudse kuninganna jaoks. Ta seda teab.
Ja võtab sule, võtab paberi me kuninganna,
ja uue kirja kirjutab ta raske südamega.
Ja sedelit ei lähe teele.
Ei lähe teele kingitust.
On enda ära andnud raudne kuninganna.
Mis anda saaks ta veel?
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Ja samamoodi vahib ülemgi.
On kuldses linnas liiga vähe mehi
ja liiga lühike on kuldse linna aeg.
On kuldses linnas liiga palju päikest, palju tööd
ja vähe mõtteid.
On mõtteid liiga palju kuninganna peas.
Ja tunneb ära ohu tüdruk Kaljumägedest,
kus nälg ja vaesus ennast igavesti pühitsevad.
Ja teab, et tingimata tuleks saata
veel täna kohe ära sellest linnast
see kuldses kuues Quido ja ta kaaskond.
Ja ka Belle.
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“Ma tänan,” ütleb kuninganna valjult
ja tõmbab mustast kindast ära valge käe.
Ta küsivalt siis Quido otsa vaatab.
“Kas ainult tervisi tood mulle?” küsib siis.
“Jah, tervisi, no ikka!” lausub Quido.
“Noh, tulin vaatama, mis elu elate...
Ja tulin veidi lahutama oma meelt.”
Taas kuninganna sinisilmist
siis mõõdab rauda tema uuriv pilk.
“Ja tulin teatama, Augustust nähtud
on hõbedasse linna viival teel.
See tee on üsna ohtlik!” teatab Quido
ja iseteadva pilgu viskab rahvale.
Ta naeratab ja ütleb: “Jätkake!”
ja tants ja trall ja pillerkaar saab hoo.
“Miks mulle sa ei tutvusta veel oma kaaslast?”
siis küsib kuninganna, kerge muie suul.
“On aega sellega!” nii järsult viskab Quido
ja mõõdab kaunitare tema ahne pilk.
See lõpuks pidama jääb siiski kuningannal.
On pruunid silmad kõrgis näos kui söed.
Sel hetkel liugleb lossi uksest sisse
üks lõbus seltskond uus,
mis palju kirevam on ballisaali rahvast.
Kuid kuningannat paelub ainult üks,
kes kergelt saali tantsiskleb
õrnrohelises siidist kleidis
ja kelle valgeis kiharais on roos.
Ei vaibu naer vist eales nendel huultel.
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Vaid hetkeks peatub kuningannal pilk
neist silmist,
siis kergelt noogutab. Ja ongi kõik.
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On selleks põhjust.
Sest valges riietuses ilmub Belle,
kel kaenlas kuldne lauto.
Ei lausu sõnagi need kaks.
On sõnu pilgus juba liiga palju,
õhk mõtetest on juba liiga paks.
Nii kuldsel lautol heliseda laseb
me kaunis Belle,
kes istub rannaliival,
üll valge õhuline rüü.
Ja sinisilmset kuningannat vaatab.
Too vaatab merd
nii rohelist ja soolast.
Nii kaugele kui ulatuvad silmad,
ei paista ühtki purje sellel veel
Ja ükski laev ei läbi soolast vett.
Kuid kuninganna kõrvu paitamas on helid,
mis Belle’i käte vahelt voogavad kui siid.
On Alexandra hinges rahu.
Üks mõte küps. Ei ole kahtlust
me raudse kuninganna hinges,
kes sinisilmad lahelt rebib
ja vaatab üha Belle’i kaunist suud.
On maailm nende silme taga üks.
Taas sellel õhtul trall käib meie kuldses linnas.
Taas mängib linnas pill ja laulab suu.
Taas sadu jalgu tantsib lossipõrandail.
On kuningannal seljas kleit, mis taevasinine
ja voogab valendavail õlul süsijuus.
On sädemeid ta pilgus palju.
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Ja oma selgeid sinisilmi enam
lahti rebida ei suuda
sest silmapaarist rohelisest,
mis täis on kuldseid sädemeid.
Nii lausub Belle: “Oo kuninganna,
mind meelitate liigselt oma poolehoiuga!
Ei ole ära teeninud ma sadat roosi...
Ja pole ära teeninud ehk siidist salligi.”
Kuid üha kavalamalt oma rohelised silmad,
mis täna kummaliselt kuldsed näivad,
ta puurib kuningannasse.
Nii tunneb iga musta ripsmekarva juba
see rohekuldne kirgas silmapaar.
Ei ole kübet kuningannalikkust
enam Alexandras!
On tegelikuks kuningannaks Belle,
kes hoolimatult lisab veel:
“Oo kuninganna,
ehk tunnete mind liiga vähe,
et osutate mulle seda au,
ja kingitustega mind üha pärjate.
Ei salga, kinke armastan. Kuid siiski teatan,
et ma ei ole vaba
ja vabaks ka ei saa.
Ja üldse – armastan vaid mehi
ja mitte raudseid kuningannasid.”
Kuid silmis üha sädemed on Belle’il.
Ta süda roosa kleidi all nii valjult tuksub,
et kuulda kuldses kambris
on kuldsed tuksed kuldsest südamest.
Ja kuninganna vaikib.
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Nii leiab järgnev hommik kuninganna tema kuldsest kambrist.
Ta oma tumerohelises sametises kleidis
taas akna all kord istub ja musti juukseid soeb.
On üsna terav nägu kuningannal.
Ja liiga valged, tugevad on käed.
Need käed on hoidnud mõõka.
Ja kord on hoidnud oma isa pead,
mis teise mõõgahoobist oli purustatud.
On kuninganna pärit Kaljumägedest.
Nii palju hukatust on näinud tema raudsed silmad!
Ja liiga vähe ilu.
Kuid ennäe ootamatust!
On järsku avanenud kuldse kambri uks
ja lävel seisab Belle
õrnroosas õhulises kleidis.
Ta kauni reveransi teeb ja lausub pehmelt:
“Kas segan kuningannat töös?
Ehk peaksin lahkuma, et tulla teinekord?
Või siiski kohe siseneda tohin?”
On kuningannal lukus suu.
Ja süda rinnust välja rebenemas.
Ei tohi üllatada kuningannat, Belle!
Ta suures südames on tundeid liiga palju,
on süda rinnus liiga hell!
Ehk oled veidi liiga julm
Sa oma taevalikus ilus, kaunis Belle?
Kuid väärikuse säilitab me kuninganna
ja ütleb lahkelt: “Astu edasi!”
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Sel õhtul õhk on üsna sume
ja võsastikus laulab üksik lind.
Kuu kahvatult ja hellalt ujub taevas
ja istub ballisaalis neli inimest.
On kuninganna Alexandral täna seljas
sinetava taeva karva kleit.
Ta valgeil õlul mängib mustjas juus.
Ja silmis helgib ikka rauast sädemeid.
On Quido kandmas kuube punakuldset
ja särab kalliskividest ta uhke rind.
Ja üsna sündmatult kuninganna kaelal
taas puhkab tema ahne pilk.
Ka must Madame on täna nende seltsis –
nii hüüab kuninganna mõttes Quido nõunikut.
Madame on sünge.
Ja mure katab tema silmi nagu loor.
Madame’i silmist piidleb teda tõrges pilk.
“Mis mureks on Madame’il?” mõistatab
me kaunis kuninganna,
kuid seda hinges juba vaikselt aimab.
Ja veidi eemal, kuldsel sametpadjal,
seal istub Belle, kel seljas päiksekarva kleit.
Ta valgeis kiharais ei ole täna roosi.
Ja kaunis kael on lubamatult paljas!
Nii ütleb kuninganna pilk.
Ja lautot sõrmitseb me Belle.
Ta laulab jumalikul häälel
ja süüdimatult kuningannal püsib
ta rohesilmse vaate sügavik,
kui laulab kuningannast, sinisilmsest.
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On kuninganna silmad raudsed üha.
Ja üha jäik ta kael, mis tehtud marmorist –
nii näib.
Ta siiski, üsna lahkel pilgul ringi vaatab.
Kuid mis on see? Fanfaarihelid!
“Kes tuleb?” saali ärev sahin läbib.
Siis avanebki uks.
Ja kõik jääb vaikseks.
Seal seisab teenreid rodu, olgu – tosinkond.
Nad valges riides kõrgilt sisenevad,
ja nende järel sammub – kes? Ei keegi muu kui
Quido,
prints,
kes vana kuningaga vendlust pühitseb,
kuid aastaid on ta õlul kaks korda kümmet vähem.
Ta oma uhkes jõulisuses suisa õilmitseb,
rind võimas sädelevas kuues paisumas.
On palju elu näinud pruunid silmad
ja palju ilu ka. Ehk liiga palju.
Oh, palju verd on valand käsi,
mis musta sametkinnast pingutab!
Siis märkab kaunist kuningannat terav silm.
“Sind tervitan, oo kuninganna!” ütleb,
ja rebib kiirelt mustalt kleidilt käe
ja surub suudluse siis sellele nii kuuma.
Ja sinisilmi puurib pilk, mis liiga paheline näib
nii häbematult lühikese elu kohta.
Ja mõõdetud saab kuninganna valge ihu
iga toll.
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Kätt püüab libistada Alexandra pihale.
Kuid Alexandra ennast lahti rabeleb
ja liigub nõtkelt Quidost eemale, ja ütleb:
“Jah, ma ei salga, lahti olen öelnud
ehk südames Augustusest ma küll.
Kuid siiski olen talle tänulik!
Ja loodan, et ta elab... Ma tean,
et selle linna jaoks on ta
ju enne surma surnud.
Ja mõtleb ainult kuldseist turviseist see linn...
Ma pole siiski vaba, Quido.
Mu süda pole vaba! Vaid kuulub teisele...
Ja kuulub igavesti!
Sa parem mata kiirelt oma lootus –
mind endale sa elades ei saa!”
Ja julged sinisilmad
nii kirkalt printsi otsa vaatavad.
Too ägestub ja hüüab: “Kaunis Alexandra!
Kas oled oma mõistuse ehk kaotanud?
Ma pakun sulle kätt ja kuningriiiki!
Ja sina keeldud! Kelleks sa end pead?
Mis mõttes – pole vaba? Jah, väga hästi
tean ma seda,
kes on peidus sinu südames.
On veelgi südameid nii juhme
mis teda täis ja igavesti jäävad,
Alexandra! On püüdmatu see lind!
Sa teda mulle eelistad? Kas oled rumal?
Mis suudad näha selles olevuses vaid?
On minu sängistki ta läbi käinud!
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Siis järsku haarab kuningannal kätest
ja kõrgi kummarduse saatel
ta tantsupõrandale viib. Ei kohku kuninganna,
vaid lahkelt tõstab oma valge käe
ja musta kinda peale asetab.
Ja kuldse kuuega saab kokku kleit,
mis taevasinine.
Ja keerleb saalis jõuliselt see paar.
Ja mängib pill ehk laulu üha kirglisemalt.
Ja ahneid pilke-pominaid täis terve saal.
On tõesti kaunis vaadata see paar!
Ja inimeste silmis särab lootus
ja üha rohkem suudlusi näeb Kuu.
Kuid kahed silmad nõnda selged
ei viibi sellel hetkel selles saalis,
ei viibi sellel linnas, sellel maal,
vaid ainult teineteise jaoks neid silmi jagub
nii kirkalt rohelisi
ja raudselt siniseid.
Ja maailm nendes silmades on üks.
Veel pole öeldud sõnu hukutavaid,
veel pole öeldud sõnu ilusaid,
mis mälestustesse vaid helisema jäävad
ja jäävad sinna helisema sajandeid.
Ja istub nurgas üksi must Madame.
Ta hallid silmad liiga palju näevad.
Oh, palju teavad ka.
Ja õhtul kuninganna Alexandra
seal üksi oma kuldses kambris taas
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ja tõlla küljes helkimas on vapp,
kus madu kotkast salvamas.
Ja kotkas omakorda nokib madu.
“Jah, võitlemise nimel elan!” teatab Quido
ja kerkib vägev rind ta kuldse kuue all.
“Ei ole mulle elus miski kergelt tulnud!” lisab.
“Augustus on mu elu mürgitand!”
Siis kärmelt lause naljaks kuulutab
ja kitse moodi naerda mökitab.
Ei ole naerutuju Alexandral,
kes üsna vaikselt tõllanurgas istub.
Ja veereb, üha veereb raskeid mõtteid
ta süsijuukselises kaunis peas.
On väljakule tulnud inimesi sadu
ja lahke naeratus on nende nägudel.
Ei ole ammu kuningat ju näinud rahvas.
Ja prints on etem kuningast, nii näib.
Sest sadu pilke imetleb ta kuldset turvist
ja sadu sulneid pilke juukseid säravaid
ja tema pruunid läbistavad silmad
nii mõne õrna südame ehk täna võidavad.
Prints peatub rahva keskel, väljub tõllast
ja tirib kuninganna kaasa endaga.
Nii kuninganna tema kõrval seisab
ja särab päikselõõsas tema süsijuus.
“Oo rahvas,” teatab Quido kõuehäälel,
“ma olen tulnud tervitama sind!
Augustus on ju kaugel.
On nähtud teda hõbelinna teel.
Ja kindlat kätt sa vajad, rahvas, raskel ajal!
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